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WDSF STOFBEGRÆNSNINGER.  

 

Teknik  
 
Seneste udgave af følgende teknik bøger danner grundlag for stofbegrænsningen:  
-  Technique of Latin Dancing by Walter Laird (IDTA)  
-  Technique of Latin Dancing – SUPPLEMENT by Walter Laird (IDTA – first edition 1997)  
-  The revised Technique of Latin American Dancing (ISTD)  
-  The revised Technique by Alex Moore  
-  The Ballroom Technique by the Imperial Society (ISTD)  
-  Technique of Ballroom Dancing by Guy Howard (IDTA)  
Som base for alle Latinamerikanske figurer anbefales teknikken og principperne forklaret i 
”Technique of Latin Dancing by Walter Laird”.  
  

Figurer  

 
Alle figurer inklusive noter, specielle noter og sammenlægninger er tilladte, bortset fra de figurer, 
som nævnes i sektion E Standard Danse.   
Retninger, positioner, drejningsmængder Retninger, start- og slutpositioner og drejningsmængder 
SKAL danses, som beskrevet i skemaerne eller noterne. Det er ikke tilladt kun at danse dele af 
figurerne, med mindre dette er angivet i teknikbogen.  
Precedes & follows Som precedes og follows er alle sammensætninger tilladte, så længe de følger 
ovenstående regler (retninger, drejningsmængder, start- og slutpositioner).  
 

Standard danse  

Vals 

Alle beskrevne figurer 
Inklusive:  -  Open Natural Turn from PP (som separat figur) 
Eksklusive:  -  Contra Check  -  Left Whisk 

Tango: 

Alle beskrevne figurer 
Eksklusive:  -  Oversway  -  Contra Check 

Quickstep: 

Alle beskrevne figurer 
Inklusive:  -  Open Natural Turn from PP (som separat figur) 
-  -  Running finish may be ended in PP 

Wienervals: 

Beskrevne figurer 
-  Natural Turn 
-  Reverse Turn 
-  Change from Natural to Reverse Turn forward or backward 
-  Change from Reverse to Natural Turn forward or backward  
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Latinamerikanske danse 

Generelt 
Holdninger (Holds) 
Tilladte holdninger er som beskrevet I teknikbøgerne. 
Frie arme skal bruges naturligt. 
Løft er ikke tilladt 
I Cha-Cha-Cha og Samba tillades det at danse op til 4 takter uden holdning; dog 
tæller foot changes ikke med.  
Guapacha timing i Cha-Cha-Cha 
Begrænsningsfigurer, hvor man kan anvende Guapacha timing er: 
-  Close and Closed Basic 
-  Cross Basic 
-  Time step 
-  Check from Open CPP and Open PP 
-  Turkish Towel 
-  Fan  

  

GRUNDLAG FOR BEDØMMELSE AF DANSERE.  

Bedømmelsesområder 

1. Timing og grundlæggende rytme. 
2. Kroppens linier. 
3. Bevægelse. 
4. Rytmisk fortolkning. 
5. Fodarbejde. 

I alle danse vil pkt. l (timing og grundlæggende rytme) være vigtigere end de øvrige 
bedømmelsesområder. D.v.s., hvis et par gentagne gange laver fejl på dette område, skal de 
placeres sidst i denne dans.   Pkt. 2-5 er af lige stor betydning. D.v.s., ingen af disse områder må 
bedømmes højere end de andre.   
Grundregler 
Bedømmelse af et par starter, når det indtager sin danseposition og slutter, når musikken stopper. 
D.v.s., at dommeren skal kontrollere sine resultater under hele dansen og rette dem om 
fornødent.   
Hvis et par afbryder dansen, skal dette par placeres sidst i denne dans. Hvis det sker i finalen bliver 
parret diskvalificeret.  
Parrene skal udelukkende bedømmes på deres udførelse af den enkelte dans. Det er utilstedeligt 
at tage tidligere titler, præstationer samt andre danse i betragtning.   
En dommer er på ingen måde tvunget til at begrunde sin bedømmelse af turneringsdansere. 
Under turneringen eller i pauserne mellem de enkelte runder, må en dommer ikke diskutere 
danserne eller deres præstationer.   
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Forklarende noter vedrørende bedømmelsesområderne  

Ad. 1. “Timing og grundlæggende rytme". 

Dommerne skal afgøre, om parret danser i takt og overholder grundrytmen. "Danse i 
takt" vil sige, at et trin bliver taget på taktslaget og hverken før eller efter dette.   
Udtrykket "danse i grundrytmen" vil sige, at man udfører et trin indenfor den tid, der 
er bestemt til det (d.v.s. enten slow eller quick), samt at man overholder det korrekte 
tidsforhold mellem de enkelte trin.   
Forsyndelse mod timing og grundrytmen skal resultere i, at parret modtager den 
laveste karakter i den pågældende dans. Sådanne forseelser kan ikke udlignes af en 
god præstation i bedømmelsesområderne 2 - 5.   
Hvis flere par danser ude af takt og uden den grundlæggende rytme, kan pkt. 2 - 5 
tages i brug for at placere disse par indbyrdes. Par, der ikke har nogen fejl på dette 
område, skal altid placeres højere end de ovennævnte par.   

Ad.2. "Kroppens linier". 

Udtrykket "kroppens linier" hentyder til parret som et hele, både i bevægelse og i 
positurer.   Bedømmelsen skal omfatte:   a) armenes linier   b) ryggens linier   c) 
skulderlinier   d) hoftelinier (bækkenets stilling)   e) benenes linier   f) halsens og 
hovedets linier   g) højre og venstre side   

Ad.3. "Bevægelse". 

Dommerne skal tage stilling til, om bevægelsen er i overensstemmelse med dansens 
karakter og bedømme parrets op- og nedgående bevægelser, sving og balance. En 
større drejning fortjener kun bedre karakter, hvis bevægelsen er kontrolleret og 
afbalanceret.   
I de latinamerikanske danse skal den enkelte dans' typiske hoftebevægelser 
bedømmes nøje.   

Ad.4. "Rytmisk fortolkning". 

Dommeren skal bedømme den rytmiske fortolkning af en dans.  
Dette viser parrets evner for kunstnerisk koreografi og musikalske indleven i en dans. 
Et rytmeskift for at følge musikken medfører en fare for fejl i timing'en og skal 
bedømmes efter reglerne under pkt. 1  

Ad.5. "Fodarbejde". 

Dommerne skal bedømme den korrekte brug af fodballerne, hæl- og 
tåbevægelserne, føddernes stilling, bevægelse og lukning samt kontrollen over 
føddernes bevægelser.  

  

Før turneringen 

Dommerpanelet samles og der udpeges en basicdommer. Det præciseres, at basicdommeren er 
den eneste, der kan påtale/diskvalificere et par som en følge af overtrædelse af 
stofbegrænsningen.  
  

Under turneringen:  

Hvis en af de øvrige dommere opdager noget "ulovligt", noterer de et "D" ud for parrets nummer, 
men bedømmer alligevel parret i forhold til de øvrige par.   
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Beregneren overgiver dommersedlen til turneringslederen efter at have indført karaktererne på 
beregnerlisten.   
Turneringslederen videregiver dommersedlen til basicdommeren. Herefter må der finde en dialog 
sted mellem basicdommeren og dommeren der har afgivet "D”'et, og basicdommeren beslutter 
sig eventuelt for at påtale fejlen/diskvalificere parret. Besluttes det, at lave en påtale / 
diskvalificere informeres TUL.  
Turneringsafdelingen (TA) opfordrer til at ovennævnte procedure gennemgås for dommerne inden 
turneringens start, ligesom vi kraftigt opfordrer til, at basicdommerens anvisninger følges - denne 
må alt andet lige være mere kvalificeret til at vurdere de faglige spørgsmål end TA. 
Standard og Latin turneringer dømmes på elektronisk enhed. 
 

REGLER FOR DISKVALIFIKATION. 

Basicdommerfunktionen 

Basicdommerens funktion er at kontrollere, at parrene i de rækker, hvor der er stofbegrænsning, 
overholder reglerne, i dag kun to kategorier.  
Det henstilles derfor at basicdommeren også holder øje med talentrækkerne som på nuværende 
tidspunkt ikke har stofbegrænsninger, de kan således få at høre om de anvender stof de ikke 
senere må anvendes i sportsrækkerne.  
Der findes 3 sanktionsmuligheder:   

1.  Henstilling 
2.  Advarsel 
3.  Diskvalifikation 

Kun basicdommeren har kompetence til at sanktionere.   
Det er vigtigt at vide, hvordan man skal forholde sig, hvis man som almindelig dommer "falder" 
over en ulovlighed.  
Da dommerens væsentligste opgave er at bedømme parrene indbyrdes, i henhold til de 
internationale bedømmelsesregler, er det først og fremmest det, man skal koncentrere sig om, så 
foretager basicdommeren kontrollen af, om reglerne overholdes.   
Ønsker man imidlertid at markere en overtrædelse, må man ikke lade denne få indflydelse på 
bedømmelsen. Man skal give parret den karakter, de skulle have haft, uanset overtrædelsen, og 
ved siden af kan man sætte et D samt notere i margin hvilken forseelse man har set parret 
foretage, og basicdommeren vil så tage de nødvendige forholdsregler.  
 

BEDØMMELSE   
1. Ved hver turnering skal en af dommerne til samtidig at virke som basic-dommer og dermed 

kontrollerer, hvorvidt parrene holder sig inden for det tilladelige materiale  

2. Den enkelte dommer kan markere et "D" (diskvalifikation) ud for et pars karakter, hvis han/hun 

ikke mener, at parret har danset i overensstemmelse med reglerne om stofbegrænsning.   

3. Dommeren forklarer sin markering til basicdommeren, der tager stilling til, hvorvidt der skal skrides 

til sanktionsmulighederne.   

4. Når et par overtræder stofbegrænsnings reglerne, bliver træner og evt. leder fra parrets klub bedt 

om at henvende sig til basicdommeren, som forklarer, hvori overtrædelsen har bestået og giver 

parret en henstilling.   
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5. Overtræder samme par reglerne igen, diskvalificeres parret.  

6. Overtrædes reglerne første gang i finalerne, placeres parret sidst i den pågældende dans, samt får 

en advarsel.   

7. Hvis et par udgår i en indledende runde – indtil semifinale – får parret den placering, som antal X i 

runden giver.   F.eks. hvis et par udgår pga. skade i sidste dans i semifinalen, men har fået X’er til at 

blive nr. 8 i de afviklede danse – bliver parret nr. 8.  

Forlader et par en påbegyndt runde af andre årsager, placeres parret på sidstepladsen i 

pågældende turnering, og en egentlig diskvalifikation kan komme på tale.  

8. Hvis et par, på grund af uheld, må forlade gulvet og udgår, efter at det har påbegyndt finalerunden, 

placeres parret på sidstepladsen i de resterende danse, og karaktererne tælles med.  

9. Følgende beregningsregler skal bruges såfremt et par enten har fået en ”D” markering fra 

dommerne eller forlader gulvet i utide  

9.1. Ved diskvalifikation må der ikke ændres på de af dommerne afgivne karakterer.  

9.2. Diskvalifikation ”beregnes” først når alle danse er skatet færdigt.  

9.3. Turneringsleder og basicdommer kan i fællesskab vurdere i den enkelte situation at et 

par  ikke bliver diskvalificeret på basis af, at de har forladt gulvet.   

Beregning af resultater:  
Eksempel 1 Par nr. 22 diskvalificeres i én dans  

Par 
nr. 

Cha Cha Rumba Jive Oprindelig 
sum 

Oprindelig 
placering 

Sum efter 
diskv. 

Placering 
efter diskv. 

11 1 2 (1) 3 6 2 5 1 
22 2 1 (D=6) 1 4 1 9 3 
33 4 6 (5) 5 15 5 14 5 
44 3 3 (2) 2 8 3 7 2 
55 5 5 (4) 6 16 6 15 6 
66 6 4 (3) 4 14 4 13 4 

 
Eksempel 2 Par nr. 11 diskvalificeres i alle 3 danse  

Par 
nr. 

Cha Cha Rumba Jive Oprindelig 
sum 

Oprindelig 
placering 

Placering 
efter diskv. 

11 1 (D) 2 (2) 3 (D) 6 2 6 
22 2 1 1 4 1 1 
33 4 6 5 15 5 4 
44 3 3 2 8 3 2 
55 5 5 6 16 6 5 
66 6 4 4 14 4 3 

Dette har ingen betydning: for par nr. 22, der er 1 -. 
For de par, der er efter det diskvalificerede par betyder det, at de rykkes én plads frem. 
Resultatet efter diskvalifikation bliver herefter:  
Par nr. 22 – placering 1, par nr. 44 – placering 2, par nr. 66 – placering 3, par nr. 33 - placering 4, 
par nr. 55 – placering 5 og til sidst par nr. 11. 
Hvis et par udgår i finalen på grund af skade eller lignende, regnes de danse, der er bedømt, færdig 
– og for manglende danse ”dømmes” parret sidst i finalen, dette bedømmes ikke som 
diskvalifikation.   
 


